
— Мо жа, сён ня зой мем ся 

бес кан так та вым сек сам?

— У сэн се?..

— Я тут прос та па ля жу, а 

ты буль бач кі па смаж.

Ка лі ро бім з дзі цем уро-

кі, я ся джу як па лі тык: ні 
чор та не ве даю, але твар 
ра зум ны.

— Фі ма, ад ча го па мер ла 

ва ша це шча?

— Яна за-

над та хут ка 

шчоў ка ла сем-

кі.

— І што, та кі 

па да ві ла ся?

— Не, за-

х л ы  н у  л а  с я 

сла неч ні ка вым 

але ем.

Як рас тлу-

ма чыць му жу, 

што я вый шла 

за яго за муж, а 

не ўсы на ві ла?..

— Мая дач ка зай ма ец ца 

дай він гам.

— А мая — та та-дай він-

гам.

— Гэ та як?!

— Гро шы па ста ян на клян-

чыць: «Та та, дай! Та та, дай!»

Ця пер мой лю бі мы фут-

ба ліст Ней мар.

Ён аб' яд наў два ма іх хо-

бі: фут бол і ля жаць.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Вольгі.

К. Вольгі, Міхаліны, 
Хрысціны, Антона, 
Барыса, Войцеха.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.12 21.20 16.08

Вi цебск — 4.55 21.16 16.21

Ма гi лёў — 5.01 21.10 16.09

Го мель — 5.05 20.59 15.54

Гродна — 5.28 21.34 16.06

Брэст — 5.36 21.27 15.51
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

19 ліпеня.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

25 ЛІ ПЕ НЯ

1853 год — Мін скае гу берн-

скае праў лен не і Мін ская 

га рад ская ду ма, раз гле дзеў шы пы тан не 

аб ства рэн ні па жар най час ці ў Мін ску, 

за цвер дзі лі каш та рыс рас хо даў на ўтры-

ман не па жар най час ці ў скла дзе 51 ча-

ла ве ка. Ме на ві та з гэ та га мо ман ту па чы на ец ца гіс то рыя 

пра фе сій най па жар най служ бы кра і ны. У 1853 го дзе бы лі 

ар га ні за ва ны па жар ныя бры га-

ды ў Ві цеб ску, Ма гі лё ве і ін шых 

бе ла рус кіх га ра дах. У склад 

пер шай ста ліч най бры га ды 

ўва хо дзі лі бранд май стар, два 

яго на мес ні кі і 48 па жар ных. 

У 1890-х у Мін ску бы лі ўжо дзве 

дру жы ны: га рад ская па жар ная 

ка ман да і Мін скае воль на-па жар нае та ва рыст ва.

1903 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Дзміт ры е віч Не-

сця ро віч (в. Ен цы Кар мян ска га ра ё на), бе-

ла рус кі ба та нік-дэнд ро лаг, док тар бія ла гіч ных на вук, пра-

фе сар, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Бе ла ру сі. Аў тар больш як 200 на ву ко вых прац, у тым лі ку 

16 ма на гра фій. Рас пра ца ваў пры род нае ра я на ван не тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі для мэт ін тра дук цыі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1984 го дзе.

1938 год — на 1-й се сіі Вяр хоў на га Са ве та БССР 

быў абра ны Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та 

і ство ра ны СНК БССР.

1943 год — на ра дзі ла ся На дзея Фё да раў на Вы-

соц кая, бе ла рус кі мас тацт ва знаў ца, док тар 

мас тацт ва знаў ства, пра фе сар. Аў тар ра бот «Дэ ка ра тыў-

на-пры клад ное мас тац тва Бе ла ру сі ХІІ—ХVІІ стст.», «Плас-

ты ка Бе ла ру сі ХІІ—ХVІІ стст.» і ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1826 год — ад бы ло ся смя рот-

нае па ка ран не пя ці кі раў ні-

коў паў стан ня дзе каб рыс таў: П. Пес тэ ля, 

К. Ры ле е ва, С. Му раў ё ва-Апост ала, 

М. Бяс ту жа ва-Ру мі на, П. Ка хоў ска га. Па 

спра ве дзе каб рыс таў бы ло пры цяг ну та да 

600 ча ла век. След ства вя ло ся пры пра мым і не па срэд ным 

удзе ле Мі ка лая І. Ён сам у сва ім ка бі не це вёў до пы ты. Суд 

быў толь кі шыр май, пры суд вы но сіў па сут нас ці спра вы 

сам ім пе ра тар.

1929 год — на ра дзіў ся Ва сіль Ма ка ра віч Шук шын 

(1929—1974), ра сій скі кі на рэ жы сёр, пісь-

мен нік, сцэ на рыст, ак цёр, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Ра сіі. Зняў філь мы «Печ кі-ла вач кі», «Жы ве та кі хло пец», 

«Ка лі на чыр во ная» і ін шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР, Ле нін скай прэ міі.

1935 год — у Маск ве ў аб ста ноў цы уз рос лай па-

гро зы фа шыз му і вай ны ад быў ся VІІ Кан грэс 

Ка му ніс тыч на га Ін тэр на цы я на ла, які ўвай шоў у гіс то рыю як 

кан грэс ба раць бы за адзі ны пра цоў ны і на род ны фронт.

1947 год — у Пра зе ад быў ся І Су свет ны фес ты-

валь мо ла дзі, які па клаў па ча так су свет на му 

фес ты валь на му ру ху.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Бы ва юць сі ту а цыі, ка лі адзін 

і той жа сорт па мі до раў, пры чым 

па са джа ны на су сед ніх участ ках, 

дае роз ныя па сма ку пла ды.

Ба гац це свят ла
Цеп ла лю бі выя па мі до ры да-

юць мак сі маль ную ўра джай насць 

на асвет ле ных на пра ця гу ўся го 

дня ўчаст ках ага ро да, пры чым 

аба ро не ных ад скраз ня коў. Вось 

ча му най больш пра дук цый ныя 

па сад кі та ма таў, раз ме шча ныя 

на паў днё вых схі лах з за ціш на-

га бо ку.

У за гу шча ных па сад ках пла ды 

вы спя ва юць на шмат горш і, ад па-

вед на, з-за дэ фі цы ту свят ла іх мя-

каць мае больш вад кую струк ту ру. 

Спе цы я ліс ты ра яць па кі даць 0,4 м 

па між ніз ка рос лы мі, 0,5 м па між 

ся рэд ня рос лы мі і 0,6 м па між вы-

са ка рос лы мі і пля ціс ты мі сар та мі 

па мі до раў, пры чым апош нія рэ ка-

мен ду ец ца вы рошч ваць на апо рах 

аль бо шпа ле рах.

Па ліў
Пра віль ная ар га ні за цыя па лі ву на 

пра ця гу ўсёй ве ге та цыі рас лін аказ-

вае не па срэд ны ўплыў на якас ныя і 

коль кас ныя па каз чы кі ўра джай нас ці 

та ма таў.

Ва ду для па лі ву па пя рэд не ад стой-

ва юць не менш за су ткі і на гра ва юць 

на сон цы. Па лі ва юць ран няй ра ні цай 

ці пас ля за хо ду сон ца, рас хо ду ю чы 

столь кі ва ды, каб яна не менш за га-

дзі ну пас ля па лі ву ста я ла ў лун ках.

Па вяр хоў ныя і час тыя па лі вы пры-

вод зяць да аслаб лен ня ка ра нё вай 

сіс тэ мы і не да хо пу хар ча ван ня, што 

не га тыў на ад бі ва ец ца на цук рыс тас-

ці пла доў.

Крат насць па лі ву ска ра ча юць па 
ме ры рос ту рас лін. Ка лі пас ля вы сад-
кі ра са ды ў грунт, асаб лі ва ў за су ху, 
кус ты па лі ва юць тры ра зы на ты дзень, 
пад час фар мі ра ван ня за вя зяў — два 
ра зы на ты дзень, то ў пе ры яд ак тыў-
на га пло да на шэн ня — не час цей чым 
раз на ты дзень.

Ёд для аба ро ны
Праз два тыд ні пас ля пе ра но су 

ра са ды на па ста ян нае мес ца па чы-
на юць па ліў рас тво рам ёду. На 10 л 
дастаткова да да ваць па 2-3 кроп лі 

ап тэч най ёд най на стой кі і па лі ваць 

кож ныя 7-8 дзён з раз лі ку 0,5—0,7 л 

пад куст. Та кія пра цэ ду ры па вя ліч ва-

юць мя сіс тасць і ве лі чы ню пла доў, 

па ска ра юць пра цэ сы іх па спя ван ня 

і з'яў ля юц ца ма гут най пра фі лак ты-

кай фі та фта ро зу.

По пел для пад корм кі
У по пе ле пры сут ні чае мност ва 

мак ра- і мік ра эле мен таў, якія аказ-

ва юць не па срэд ны ўплыў на хі міч ны 

склад пла доў. У 10 л ва ды раз во-

дзяць шклян ку пра се я на га по пе лу, 

на стой ва юць па жыў ную вад касць 

1-3 дні. Пад корм ку на сто ем по пе лу 

з раз лі ку 1 л пад кож ны куст вы кон-

ва юць, ка лі та ма ты на кус тах па чы-

на юць ма са ва на лі вац ца і бу рэць.

Убор ка ўра джаю
Вар та ад зна чыць, што чым даў-

жэй па мі дор зна хо дзіц ца на кус це, 

тым смач ней шы ён ста но віц ца, убі-

ра ю чы мак сі маль ную коль касць со-

каў рас лі ны. Та му са мыя цук рыс тыя 

і мя сіс тыя пла ды, якія вы пла ну е це 

вы ка рыс таць на са ла ту або ага род нін-

ную на рэз ку, вы трым лі вай це на град цы 

да поў на га па спя ван ня. Бу рыя ж та ма-

ты, са бра ныя з план та цыі ў ста дыі тэх-

ніч най спе лас ці, кла дуць на да спя ван-

не ў па мяш кан ні і вы ка рыс тоў ва юць на 

кан сер ва цыю ці зі мо выя на рых тоў кі.

Су мес ныя па сад кі
Аказ ва ец ца, што раз ме шча ны ў 

між рад дзях та ма таў ба зі лік на дае па-

мі до рам не паў тор ны смак і ўзмац няе 

сло дыч пла доў. Вось ча му во пыт ныя 

ага род ні кі прак ты ку юць зме ша ныя 

па сад кі або раз мя шча юць ра ды з зя-

лё ным, фі я ле та вым і кам бі на ва ным 

ба зі лі кам па пе ры мет ры, у тар цах або 

на су сед няй град цы.

Я стварыў для вас усе ўмовы, 
каб вы адчувалі сябе 

як на курорце!

САК РЭ ТЫ СА ЛОД КІХ ПА МІ ДО РАЎ

АГУР КІ ЛЮ БЯЦЬ ХЛЕБ
Каб атры маць ба га ты ўра джай агур коў, трэ ба іх рэ гу ляр на 

пад корм лі ваць!

Хлеб ная за квас ка — най леп шае ўгна ен не. Пры га та ваць яе 

вель мі лёг ка. На паў ня ем вяд ро на 2/3 ска ры нач ка мі чор на га 

хле ба, за лі ва ем ва дой — і пад гнёт, каб не ўсплы ва ла. Вяд ро 

ста вім на ты дзень для за кі сан ня ў цёп лае мес ца.

Атры ма ную за квас ку раз во дзім ва дой 1:3 і па лі ва ем агу-

роч кі пад ко рань — па 0,5 л на куст.

Для пры цяг нен ня ка рыс ных на ся ко мых, пчол, ма-

тыль коў і чмя лёў по бач з град ка мі агур коў і па мі до раў 

вы са дзі це вяр гі ні, ка лен ду лу, ак са міт кі. Акра мя ка рыс ці 

для са міх рас лін, вы вы дат на ўпры го жы це свой ага род, 

які бу дзе больш па доб ны на па ху чы квет нік.

caricatura.ru


